
ZARZĄDZENIE NR 95 /2021 

BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH 

z dnia 10 czerwca 2021r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Klubu „Senior+” w Strzelcach 

Opolskich 

 

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 10 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Strzelcach 

Opolskich, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr I/6/2013 Burmistrza Strzelec 

Opolskich z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Strzelcach 

Opolskich Regulaminu Organizacyjnego zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

W Regulaminie Klubu „Senior+” w Strzelcach Opolskich, stanowiącym załącznik do 

Zarządzenia Nr 248/2017 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie 

nadania Regulaminu Klubu „Senior+” w Strzelcach Opolskich wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Klub jest miejscem spotkań mieszkańców Gminy Strzelce Opolskie w wieku 60 i więcej 

lat, nieaktywnych zawodowo, zaś przynależność do Klubu oparta jest na zasadzie 

dobrowolności”. 

2) w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Obszar działalności Klubu obejmuje Gminę Strzelce Opolskie, a miejscem spotkań są 

pomieszczenia mieszczące się przy ul. Parafialnej 2 i 2a”. 

3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Uczestnikiem Klubu może zostać każdy mieszkaniec Gminy Strzelce Opolskie, który 

ukończył 60 lat i jest osobą nieaktywną zawodowo”. 

4) w § 3 po ust.4 dodaje się ust.5 w brzmieniu: 

„Do wzięcia udziału m. in. w zajęciach ruchowych, sportowo-rekreacyjnych i 

aktywizujących wymagane jest stosowne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 

do uczestnictwa w tych zajęciach. Zaświadczenie lekarz wydaje jednorazowo z tym, że w 

przypadku zmiany stanu zdrowia uczestnika powinien on dostarczyć zaktualizowane 

zaświadczenie z własnej inicjatywy”. 



5) Deklaracja uczestnictwa w Klubie „Senior+” w Strzelcach Opolskich, stanowiąca załącznik 

do Regulaminu Klubu „Senior+” w Strzelcach Opolskich, otrzymuje brzmienie określone 

w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2  

Zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich do 

zapoznania pracowników i uczestników Klubu z treścią niniejszego zarządzenia. 

§ 3 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Strzelcach Opolskich. 

§ 4  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
                                                                        

Burmistrz Strzelec Opolskich 

 

Tadeusz Goc 



                                                                                                                              
 
 

 
  
              
 
 

 

 

 

Regulamin 

Klubu „Senior+” w Strzelcach Opolskich 

 

§ 1. INFORMACJE  OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i organizacji Klubu Senior+,  

zwanego dalej również Klubem. 

2. „Klub jest miejscem spotkań mieszkańców Gminy Strzelce Opolskie w wieku 60 i więcej 

lat, nieaktywnych zawodowo, zaś przynależność do Klubu oparta jest na zasadzie 

dobrowolności”. 

3. Klub funkcjonuje w strukturze  organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej                   

w Strzelcach  Opolskich.   

4. Obszar działalności Klubu obejmuje Gminę Strzelce Opolskie, a miejscem spotkań są 

pomieszczenia mieszczące się przy ul. Parafialnej 2 i 2a 

5. Funkcjonowanie  Klubu finansowane jest z budżetu Gminy Strzelce Opolskie oraz innych 

pozyskanych środków zewnętrznych. 

6. Nadzór nad działalnością Klubu sprawuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Strzelcach Opolskich. 

 

§ 2. CELE KLUBU 

 

1. Klub realizuje cele i zadania określone w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004r.  

o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)  

2. Cel nadrzędnym Klubu jest :  

aktywizacja społeczna, integracja, włączanie społeczne osób starszych do społeczności 

lokalnej oraz  organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego przez  seniorów. 
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3. Do podstawowych zadań Klubu należy: 

1) rozpoznawanie potrzeb i rozwijanie zainteresowań środowiska seniorów; 

2) rozwijanie różnorodnych form życia kulturalno-oświatowego, towarzyskiego 

 i wypoczynku dla osób w wieku 60+; 

3) organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, dostosowanych do zainteresowań 

członków Klubu; 

4) rozbudzanie zainteresowań, potrzeb oraz aktywizacji kulturalno-oświatowej osób 

starszych w środowisku zamieszkania; 

5) organizowanie działań, które sprzyjać będą zachowaniu zdrowia i sprawności 

fizycznej; 

6) poprawa funkcjonowania członków Klubu w środowisku lokalnym; 

7) wypełnianie czasu wolnego osobom starszym poprzez ograniczenie zjawiska 

wykluczenia społecznego; 

8) rozwój środowiskowych form wsparcia dla ludzi starszych. 

 

 
§ 3. ZASADY UCZESTNICTWA W KLUBIE 

 

1. Uczestnikiem Klubu może zostać każdy mieszkaniec Gminy Strzelce Opolskie, który 

ukończył 60 lat i jest osobą nieaktywną zawodowo.  

2. Uczestnictwo w Klubie jest nieodpłatne.  

3. Uczestnictwo w Klubie rozpoczyna się z dniem złożenia deklaracji uczestnictwa w 

Klubie Senior+, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu. 

4. Uczestnictwo w Klubie odbywa się na zasadach:  
 

1) poszanowania podmiotowości każdego uczestnika, poszanowania jego godności, 

wolności i intymności; 

2) zapewnienia uczestnikom poczucia bezpieczeństwa; 

3) zapewnienia otwartego dostępu do usług;  

4) motywowania uczestników do samopomocy;  

5) animowania aktywności i rozwoju osobistego w oparciu o indywidualne potrzeby  

i możliwości seniora; 

6) promowania wolontariatu międzypokoleniowego.  

5. Do wzięcia udziału m. in. w zajęciach ruchowych, sportowo-rekreacyjnych  

i aktywizujących wymagane jest stosowne zaświadczenie lekarskie o braku 



przeciwwskazań do uczestnictwa w tych zajęciach. Zaświadczenie lekarz wydaje 

jednorazowo z tym, że w przypadku zmiany stanu zdrowia uczestnika powinien on 

dostarczyć zaktualizowane zaświadczenie z własnej inicjatywy. 

 
§ 4 ZAKRES DZIAŁANIA KLUBU 

  
 

1. Oferta Klubu Senior+ obejmuje:  

1) usługi o charakterze bytowym: 

a) miejsce pobytu przystosowane do bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu; 

b) dostęp do pomieszczeń – bez barier architektonicznych  

2) usługi wspomagające: 

a) organizacja czasu wolnego; 

b) stworzenie warunków do samopomocy; 

c) umożliwienie udziału w różnych formach zajęć aktywizujących  

i integracyjnych, rozwój pasji i zainteresowań, itp.; 

d) zaspokojenie potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich (w tym m.in.  

umożliwienie uczestnictwa w imprezach kulturalnych, sportowych i rozrywkowych  

oraz spotkaniach okolicznościowych, itp.); 

e) kształtowanie postawy prozdrowotnej; 

f) stworzenie warunków do rozwoju integracji pomiędzy seniorami,  

a środowiskiem lokalnym oraz do wolontariatu międzypokoleniowego.  

2. Usługi o charakterze wspomagającym świadczone są przez kadrę  

merytoryczną Klubu oraz innych osób  zaangażowanych do realizacji form wsparcia.  

 

 

§ 5. ORGANIZACJA KLUBU 

 

1. Oferta Klubu realizowana jest na podstawie comiesięcznego  planu  pracy Klubu, który 

opracowuje referent ds. organizacji zajęć na rzecz osób starszych wraz  

z instruktorem ds. kulturalno-oświatowych, a zatwierdza Kierownik. 

2. Zajęcia w Klubie organizowane są w formie:  

1) warsztatów tematycznych, zajęć usprawniających 



2) spotkań ogólnych: prelekcji, odczytów, wycieczek, wizyt studyjnych, imprez 

okolicznościowych, spotkań integracyjnych, udziału w ogólnodostępnych lub 

dedykowanych imprezach artystycznych, kulturalnych i sportowych, itd.; 

3) innych formach rozwoju, rekreacji i wypoczynku.  

3. Przyjmuje się, że w trakcie zajęć związanych z wyjazdem poza miasto, na grupę 25 

uczestników przypada co najmniej jeden opiekun wskazany przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej.  

4. Kadrę merytoryczną Klubu stanowią referent ds. organizacji zajęć na rzecz osób 

starszych, instruktor ds kulturalno-oświatowych oraz  rehabilitant.  

5. Bieżąca działalność Klubu koordynowana jest przez Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej . 

 

 
§ 6. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW KLUBU 

 
 
1. Każdy uczestnik Klubu ma prawo do: 

1) czynnego uczestnictwa we wszystkich formach zajęć oferowanych w Klubie; 

2) promowania i wykorzystywania swojego potencjału i doświadczenia; 

3) udziału w wolontariacie międzypokoleniowym; 

4) użytkowania pomieszczeń Klubu; 

5) korzystania w obecności kadry lub osób upoważnionych do prowadzenia zajęć - ze 

sprzętów będących na wyposażeniu Klubu (sprzęt audiowizualny, komputerowy, 

AGD, rehabilitacyjny i inny przeznaczony do prowadzenia zajęć) ; 

6) korzystania z prasy i wydawnictw dostępnych dla uczestników; 

7) korzystania z materiałów przeznaczonych do terapii zajęciowej w obecności osoby 

upoważnionej do prowadzenia zajęć. 

2. Każdy uczestnik ma obowiązek:  

1) aktywnego uczestniczenia w organizowanych formach aktywności i zajęciach; 

2) poszanowania prawa do godności, wolności i intymności innych uczestników; 

3) dbania o mienie Klubu, pomieszczenia, sprzęty i materiały służące uczestnikom, 

korzystania z nich wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem;  

4) dbania o estetykę i zachowanie czystości w pomieszczeniach ; 

5) zachowania kultury osobistej; 

6) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i sanitarnych; 



7) natychmiastowego zgłaszania kadrze Klubu wszystkich zaobserwowanych lub 

spowodowanych awarii i uszkodzeń;  

8) stosowania się do wskazówek kadry i innych osób upoważnionych do prowadzenia 

zajęć; 

9) ponoszenia odpowiedzialności za szkody w mieniu spowodowane działaniem 

umyślnym.  

3. Uczestnikom Klubu zabrania się: 

1) wnoszenia na teren Klubu i spożywania alkoholu i innych środków odurzających; 

2) pobytu na terenie Klubu po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających; 

3) palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi na zewnątrz placówki;  

4) wynoszenia poza placówkę sprzętów i wyposażenia Klubu;  

5) samodzielnego usuwania zaobserwowanych lub spowodowanych awarii  

i usterek;  

6) wprowadzania na teren Klubu osób nieupoważnionych; 

7) wprowadzania na teren Klubu zwierząt;  

8) wnoszenia na teren Klubu rzeczy, sprzętów, gotówki, dokumentów zbędnych  

w trakcie pobytu lub nie będących własnością uczestnika, szczególnie  

o wysokiej wartości. 

 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Każdy uczestnik Klubu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i 

do przestrzegania jego postanowień, co potwierdza złożeniem stosownego oświadczenia . 

2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, sprzęty, gotówkę lub dokumenty wniesione 

przez uczestnika do placówki.  

3. Prace wykonane przez uczestnika w ramach zajęć nie stanowią jego własności  

i pozostają do dyspozycji Klubu.  

4. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich.  

5. Zmiany do Regulaminu wnoszone są w trybie wymaganym dla jego przyjęcia.   

 

 

                                  
                                                                                                         



    
                                                                                                                   załącznik do Zarządzenia Nr  95/2021 
                                                                                                                   Burmistrza Strzelec Opolskich 
                                                                                                                   z dnia 10 czerwca 2021 r. 

              
       
 

 

 

 

 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

         (imię i nazwisko, adres) 

 
Deklaracja uczestnictwa w Klubie „Senior+ ”w Strzelcach Opolskich 

Ja, niżej podpisana/y  

 

...................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 

Deklaruję uczestnictwo w Klubie  „Senior+” działającym w ramach Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Strzelcach Opolskich. Będę korzystała/ł  z oferty na rzecz społecznej 

aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności 

ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Nadmieniam, że jestem osobą 

nieaktywną zawodowo, w wieku 60+  i  zamieszkuję na terenie Gminy Strzelce Opolskie.  

Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Klubu 

 i akceptuję jego postanowienia.                                          

Strzelce Opolskie, dnia ........................... 

 

                                                                                ............................................. 
                                                                                                                                            (czytelny podpis) 

 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Klub informacji zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu 
stanowiących dane osobowe, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z 
dnia 29 sierpnia 1997 ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922.) 
Oświadczam, że powyższe zgody i upoważnienia zostały udzielone dobrowolnie. Zostałem 
poinformowany o przysługującym mi, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o ochronie danych  
osobowych, prawie do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych 


